ÚJ TANÁCSADÓ DÍJCSOMAGOK A TELEKOMTÓL
Tanácsadó A

KOrLÁTLAN bELföLDöN éS Az EU-ban

1860,55 Ft lebeszélhető

-

Csoporton belüli számok
hívása Magyarországon

0 Ft

0 Ft

Telekom mobilszámok
hívása Magyarországon

10,8 Ft

0 Ft

Belföldi alapdíjas számok
hívása Magyarországon

10,8 Ft

0 Ft

Belföldi számok hívása EUs országból (roaming)

10,8 Ft

0 Ft

Telekom mobilszámokra
Magyarországon

19,05 Ft

0 Ft

Belföldi alapdíjas számra
Magyarországon

19,05 Ft

0 Ft

1860,55 Ft

5080 Ft

Havi díj tartalmazza

PERCDÍJ

SMS DÍJA
/DB

Tanácsadó B

PErCDÍJAS

HAVI DÍJ

+
Válassz egy net csomagot, aminek a havi díja hozzáadódik a hang csomag fenti díjához

FLOTTA
NET HAVI
DÍJAK*

Belföldön és
az EU-ban + korlátlan
alkalmazások
belföldön

500 MB

1 GB

2 GB

6 GB

10 GB

20 GB

KOrLÁTLAN

(Magenta 1-ben 1 GB)

(Magenta 1-ben 2 GB)

(Magenta 1-ben 4 GB)

(Magenta 1-ben 12 GB)

(Magenta 1-ben 20 GB)

(Magenta 1-ben 40 GB)

500 MB az EU-ban

1 GB az EU-ban

2 GB az EU-ban

6 GB az EU-ban

10 GB az EU-ban

10 GB az EU-ban

15 GB az EU-ban

552 Ft

792 Ft

1032 Ft

2712 Ft

3672 Ft

6072 Ft

7200 Ft

A feltüntetett díjak az áfát tartalmazzák. A hívások számlázása perc alapon történik. A havi díj tartalmazza a „Csoporton belüli díjmentes hívások” havi díját is. Csoporton belüli hívásnak minősül a céges és a fenti díjcsomaggal rendelkező előfizetések közötti telefonálás.
Belépési díj: hűség nélkül 5000 Ft, 1 éves hűség esetén 0 Ft.
*Valamely Flotta Net csomag választása kötelező. A Flotta Net szolgáltatások díjszabásban szereplő havi díjából 20% kedvezményt biztosítunk, az itt feltüntetett díjak a kedvezményt már tartalmazzák A havi díjban foglalt mobilnet felhasználását követően nem fogsz tudni
tovább netezni az adott elszámolási időszakban, kivéve, ha eseti netbővítőt vásárolsz.

AVON COSMETICS KOrÁbbI DÍJCSOMAGOK A TELEKOMTÓL
714252Pdolg_A

KOrLÁTLAN bELföLDöN éS Az EU-ban

2715 Ft

7365 Ft

2207 Ft leforgalmazható
+
30 db díjmentes hálózaton belüli SMS

-

2 Ft

2 Ft

0 Ft

0 Ft

Belföldi alapdíjas számok hívásakor
Magyarországon

11,43 Ft

0 Ft

Belföldi alapdíjas számok hívásakor
EU-s országból (roaming)

11,43 Ft

0 Ft

HAVI DÍJ
DÍJCSOMAGBA FOGLALT KEDVEZMÉNY
KAPC SOLÁSI DÍJ

Csoporton belüli hívás
Magyarországon

PERCDÍJ

SMS DÍJA
/DB

MOBILNET

714256Pdolg_B

PErCDÍJAS

Telekom számokra
Magyarországon
Belföldi alapdíjas számra
Magyarországon

Belföldön és az EU-ban

19,05 Ft

a csomagban foglalt SMS-ek felhasználása után

19,05 Ft

0 Ft
0 Ft

200 MB

200 MB

Magenta 1-ben 400 MB (200 MB az EU-ban)

Magenta 1-ben 400 MB (200 MB az EU-ban)

A havi díj tartalmazza a „Csoporton belüli díjmentes hívások” havi díját is. Csoporton belüli hívásnak minősül a dolgozók/partnerek egymás közötti kommunikációja, valamint a dolgozóknak/partnereknek a M unkáltató által üzemeltetett, céges előfizetések felé irányuló
hívása, illetve a Munkáltató által üzemeltetett, céges előfizetések dolgozói/partneri előfizetések irányába történő hívása. A hívások számlázása másodperc alapon történik. A havi díjban foglalt mobilnet felhasználását követően nem fogsz tudni tovább netezni az adott
elszámolási időszakban, kivéve, ha eseti netbővítőt vásárolsz.

EGYESÍTS MAGENTA 1-BEN TOVÁbbI KEDVEzMéNYEKérT!
Egyesítsd a megújult Magenta 1-ben Tanácsadó díjcsomagos előfizetésedet és legalább két otthoni Telekom szolgáltatást, így 30% havidíj-kedvezményt kapsz az otthoni
szolgáltatásaidra és további Magenta 1 előnyökhöz is jutsz! Mobilcsomagod mellé TV, otthoni internet és otthoni telefon szolgáltatásaink közül bármelyik kettőt, vagy akár
mindhármat választhatod!

MAGENTA 1 ELŐNYÖK
30% havidíj-kedvezmény
Minden Magenta 1-be bevont otthoni szolgáltatásaid havi díjából összesen 30% havidíj-kedvezményt kapsz. i1

Dupla mobilnet
Megduplázzuk a mobilcsomagodban foglalt belföldi netet, hogy gondtalanul élhess a digitális világ adta lehetőségekkel.

Korlátlan tévézés a TV GO-val
Nézd kedvenc műsoraidat TV GO-val okostelefonon vagy táblagépen az interneten keresztül, korlátlanul és díjmentesen
belföldön, a Magenta 1 csomagba bevont mobil-előfizetésen, és az ahhoz tartozó mobil folyószámlán lévő összes előfizetésen! i4

MéG Több MObILINTErNETRE VAN SzÜKSéGED?

1
.

választhatsz nagyobb net csomagot,
ami havonta újra és újra biztosítja a több mobilnetet számodra, ha a
díjcsomagodban foglalt net jellemzően nem elegendő

2
.

NAGYObb NET CSOMAG VÁLASzTÁSA

választhatsz eseti netbővítőink közül,
amelyek egyszeri alkalommal megnövelik az adott hónapban felhasználható
mobilnet mennyiségét, ha éppen idő előtt elfogyott

Rendszeresen több netet szeretnél, válassz egy nagyobbat a meglévő helyett! A csomagok havi díja Tanácsadó díjcsomaggal 20%-kal kedvezőbb az alapdíjhoz képest (a
táblázatban már a kedvezményes havi díjakat látod). Ne feledd, ha Magenta 1-es vagy, megduplázzuk a mobilnetedet (a plusz netet belföldön használhatod majd fel)!

MOBILNET
HAVI DÍJAK

Belföldön és
az EU-ban + korlátlan
alkalmazások
belföldön

500 MB

1 GB

2 GB

6 GB

10 GB

20 GB

KOrLÁTLAN

500 MB az EU-ban

1 GB az EU-ban

2 GB az EU-ban

6 GB az EU-ban

10 GB az EU-ban

10 GB az EU-ban

15 GB az EU-ban

552 Ft

792 Ft

1032 Ft

2712 Ft

3672 Ft

6072 Ft

7200 Ft

** Használatuk belföldön nem csökkenti a rendelkezésre álló adatkeretet, az EU-ban azonban igen. Amennyiben elfogy a csomagodba foglalt neted, akkor a korlátlan alkalmazásokat sem éred el.

Hogyan válthatsz? Akár néhány perc alatt a Telekom alkalmazásban a mobilodon!
Lépj be a Telekom alkalmazásba, válaszd ki azt az előfizetést, amin a net csomagot szeretnéd váltani. A középső + jelre kattintva, majd a Bekapcsolható adat-szolgáltatások közül a
Megújuló szolgáltatásokat választva máris módosíthatod a net csomagodat. Fontos, hogy az alkalmazásban nem a kedvezménnyel csökkentett havi díjakat fogod látni, ne ijedj
meg.

ESETI NETbőVÍTő bEKAPCSOLÁSA
EXTRA NET 1 GB
1490 Ft

EXTRA NET ZÖLD 1 GB
1590 Ft

EXTRA NET 2 GB
1990 Ft

EXTRA NET KORLÁTLAN 24
990 Ft

Belföldön és az EU-ban használható
az aktiválást követő 30 napon át.

Belföldön és az EU-ban használható
az aktiválást követő 30 napon át.

Belföldön és az EU-ban használható
az aktiválást követő 30 napon át.

Belföldön korlátlan net 24 órán át az
aktiválástól, 3 GB az EU-ban.

Hogyan igényelheted? Az eseti bővítőket leggyorsabban a Telekom alkalmazásban kapcsolhatod be, de kérheted a 1414-es ügyfélszolgálati telefonszámon és üzleteinkben is.

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK A MOBILNETRŐL
Megújuló net
A WhatsApp és a Facebook Messenger esetében a díjmentes adatforgalom nem foglalja magában az internet alapú hang- és videohívások indítását és fogadását, valamint az alkalmazások letöltését és frissítését,
harmadik felek által biztosított alkalmazáson kívüli tartalmakra és funkciókra (pl. videotartalom megtekintése stb.) felhasznált adatmennyiséget.
A Facebook és az Instagram esetében a díjmentes adatforgalom nem foglalja magában a beágyazott video- és hangfájlok lejátszását és letöltését, az alkalmazások letöltését és frissítését, a harmadik felek által
biztosított alkalmazáson kívüli tartalmakra és funkciókra (pl. regisztráció, alkalmazás-letöltés, frissítés, beágyazott videó stb.) felhasznált adatmennyiséget.
Az Apple Music, Spotify, Tidal, Deezer, TV GO és HBO GO alkalmazások esetén a díjmentes adatforgalom nem foglalja magában az alkalmazások letöltését és frissítését, a harmadik felek által biztosított
alkalmazáson kívüli tartalmakra és funkciókra felhasznált adatmennyiséget. HBO GO regisztráció a sikeres Telekom HBO GO szolgáltatás rendelést/értékesítést követően, 24-48 órával lehetséges.
A fentiek netes böngésző vagy letöltött alkalmazás esetén egyaránt érvényesek.
Korlátlan net Max esetén az HBO GO szolgáltatás használatához regisztráció szükséges. HBO GO regisztráció, a Korlátlan Net Max díjcsomag aktiválását követően, 24-48 órával lehetséges.
Eseti netbővítők
Az eseti netbővítőket a díjcsomagodba foglalt net fordulónapjáig fogod tudni használni. Az addig fel nem használt mobilnet egyenlegedet nem viheted át a következő időszakra.

